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กลยุทธ์การลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

การดีดตัวขึ้นแรงของดาวน์โจนส์ ถือเป็นเหตุเฉพาะตัว ซึ่งอาจส่งผลทําให้ SET Index ดีดตัวขึ้นตามได้
ไม่มาก ส่วนประเด็นที่อยู่ในความสนใจวันนี้เป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กําลังนําเข้าสู่การ
พิจารณาของ ครม. โดยประเมินว่าน่าจะเป็นผลบวกต่อหุ้นบางกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะอย่างยิ่งค้า
ปลีก แนะนําปรับพอร์ตโดยลด MCS และ PYLON ลงอย่างละ 5% และน้ําเงินเข้าลงทุนใน JMART หุ้น
Top Picks เลือก CPALL (FV@B 91) และ JMART (FV@B 11.60)
ย้อนรอยตลาดหุ้นไทย …จับสัญญาณวันนี้
วานนี ้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ ้นเป็ นวันที่ 2 จากความคาดหวังเชิงบวกของนักลงทุนในการประชุม กนง. ครัง้
ต่อไป ที่มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี ้ยฯลง จึงทําให้ ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยน่าสนใจอีกครัง้ ส่งผลให้
ตลาดปิ ดตัวในแดนบวกที่ระดับ 1378.61 จุด เพิ่มขึ ้น 3.59 จุด หรื อ +0.26% โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 5.85
หมื่นล้ านบาท ซึง่ กลุม่ ที่หนุนตลาดหลักๆ คือ กลุม่ ขนส่ง ได้ แก่ AOT(+1.20%) JWD(+6.06%)
TFFIF(+0.84%) กลุม่ อสังหาฯเช่น LH(+1.76%) WHA(+2.86%) AWC(+0.97%) และกลุม่ ค้ าปลีกอย่าง
CRC(+5.67%) HMPRO(+2.19%) BEAUTY(+2.97%) รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น GULF(+1.47%)
DTAC(+4.05%) และ OSP(+2.99%) เป็ นต้ น
การดีดตัวกลับของดาวน์โจนส์ ที่มากถึง 4.53% จะมีสว่ นช่วย Sentiment ตลาดหุ้นไทยได้ ระดับหนึง่ แต่ไม่
คาดหวังว่าจะเห็นการดีดตัวกลับที่รุนแรงมากนัก เหตุเพราะเหตุปัจจัยที่สร้ างแรงกดดันให้ กบั ตลาดหุ้นไทย
ยังคงมีอยู่ เฉพาะอย่างยิ่งผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ มีผลทางตรงต่อความเชื่อมัน่
ผู้บริ โภค รวมถึงเศรษฐกิจรวม นอกจากนี ้ยังมีประเด็นที่เป็ นรากฐานของปั ญหาเดิม ไม่วา่ จะเป็ นภัยแล้ ง
และความกังวลเรื่องการเมือง ที่ต้องติดตาม ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศ
ความสนใจอยู่ที่การเดินทางกลับของคนไทยที่ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ว่าจะมีผลต่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดในประเทศไทยหรื อไม่ สําหรับปั จจัยบวกภายในประเทศ วันนี ้เป็ นเรื่ องของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่เตียมเสนอเข้ าสูก่ ารพิจารณาของ ครม. ที่เด่นชัดได้ แก่ การแจกเงินให้ กลับกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อย
รายละไม่น้อยกว่า 1 พันบาท โดยคาดหวังให้ เกิดการจับจ่ายใช้ สอย และให้ เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน
ในระบบเศรษฐกิจมากขึ ้น , การกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ รวมการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่า หากเม็ดเงินตามแผนการกระตุ้น
เศรษฐกิจออกมาสูร่ ะบบ น่าจะมีผลในการช่วยประคองไม่ให้ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทรุดตัวลงไปมากกว่า
ที่เป็ นอยู่ แต่ก็จะมีผลบวกต่อบางภาคอุตสาหกรรม เฉพาะอย่างยิ่ง ค้ าปลีก ซึง่ หุ้นเด่นในกลุม่ ได้ แก่ CPALL
และ JMART ส่วนมาตรการที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุน น่าเป็ นเรื่ องที่กระทรวงการคลัง มีแนวคิดจะ
ปรับเงื่อนไขของ SSF ให้ คล้ ายกับ LTF ซึง่ ต้ องจับตามอง โดยฝ่ ายวิจยั เห็นว่าหัวใจหลักที่เมื่อปรับแล้ วจะมี
ผลทางบวกต่อ SET Index ได้ แก่เรื่อง กรอบวงเงินที่ต้องแยกออกจากวงเงินทีซ่ ื ้อ RMF และ กองทุน
สํารองเลี ้ยชีพ อีกเรื่ องหนึง่ ได้ แก่กรอบเวลาในการถือครองหน่วยลงทุนที่ควรสันลง
้
สําหรับกลยุทธ์การ
ลงทุนวันนี ้ แนะนําปรับพอร์ ต โดย ให้ ลดนํ ้าหนัก PYLON และ MSC ลงอย่างละ 5% แล้ วนําเม็ดเงินที่ได้ เข้ า
ลงทุนใน JMART สําหรับหุ้น TOP Picks วันนี ้เลือก CPALL และ JMART

SET Index
เปลี่ยนแปลง (จุด)
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นักลงทุนรายย่อย
249.28
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ต่างประเทศยังให้น้ําหนัก COVID-19 และเลือกตั้งสหรัฐ
ตลาดหุ้นสหรัฐฟื น้ ตัวแรง เห็นได้ จากดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ ้น 4.53%, ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ ้น 4.22% และ
ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ ้น 3.85% โดยมีปัจจัยบวกหนุนระยะสันจากประเด็
้
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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนี ้หรื อไม่
ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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มีแนวโน้ มเป็ นกลางไม่เน้ นการกีดกันการค้ ามากนัก แต่อย่างไรผลตัวแทนของพรรคยังไม่ได้ ข้อสรุป และ
จะทราบผลตัวเต็งอย่างเป็ นทางการราว เดือน มิ.ย. ซึง่ เป็ นประเด็นทีต่ ้ องติดตามต่อ
อีกปั จจัยหนึง่ ที่ให้ นํ ้าหนักคือ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทีเ่ ริ่ มมีสญ
ั ญาณดีขึ ้น ล่าสุดจํานวนผู้ตดิ
เชื ้อทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นเป็ น 95,334 ราย หรื อเพิ่มขึ ้น 2.5% และจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็ น 3,285 ราย หรือเพิ่ม
ราว 2.6% และหลายประเทศมีจํานวนผู้ติดเชื ้อรายวัน เมื่อวานนี ้มีเพิม่ เฉพาะใน จีน และเกาหลีใต้ เท่านัน้
โดยรวมยังเป็ นประเด็นที่ยงั ให้ นํ ้าหนักต่อ
ขณะที่ราคานํ ้ามันดิบยังทรงตัว เช่น ราคานํ ้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ ้น 0.34% และ Brent เพิ่มขึ ้น 0.66%
ภายหลัง EIA รายงานสต็อคนํ ้ามันดิบของสหรัฐเพิม่ ขึ ้น 7.85 แสนบาร์ เรล ตํ่ากว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ ้น
2.64 ล้ านบาร์ เรล และยังมีปัจจัยหนุนจากการประชุม OPEC วันที่ 5-6 มี.ค. 2563 ซึง่ มีความคาดหวังว่าจะ
มีการตัดลดกําลังการผลิตเพิ่มอีก 6 แสนบาร์ เรล/วัน หากตัดลดมากกว่าคาดหรื อขยายระยะเวลาต่อนาน
เชื่อว่าจะยังเป็ นปั จจัยหนุนราคานํ ้ามันดิบทรงตัวในระดับสูงต่อได้
โดยรวมถือเป็ นปั จจัยหบวกต่อหุ้น
พลังงาน ดีตอ่ PTT(FV@B 55) และ PTTEP(FV@B 170)

รัฐบาลเตรียม Packkage อัดฉีดเงิน 1 แสนล้านบาท ฟื้นการบริโภค ดีต่อ CPALL JMART
สํานักงานเศรษฐกิจของรัฐ ล่าสุด คือ กกร. (ประกอบด้ วย หอการค้ า, สภาอุตสาหกรรม และสมาคม
ธนาคารไทย) ปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ปี 2563 เหลือเฉลีย่ 1.75%yoy จากเดิม 2.25% (ASPS
คาด 1.6%yoy)
ทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอ ดังที่เคยนําเสนอว่ารัฐจําเป็ นต้ องเร่งออกมาตรการกระตุ้นเร่งด่วนทังนโยบาย
้
การเงิน และนโยบายการคลัง หลังจากงบประมาณผ่านแล้ ว ดังนี ้
มาตรการเงิน ASPS คาดการประชุม กนง. วันที่ 25 มี.ค. 2563 มีโอกาสสูงที่จะลดดอกเบี ้ยฯจากปั จจุบนั
ที่ 1% ลง 0.25% เหลือ 0.75% ระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมโดยรวมกดดันทัง้
1.)ดอกเบี ้ยโลกทัว่ โลกที่เป็ นขาลง หลังจากวานนี ้Fed เซอไพรส์ลดดอกเบี ้ยนอกรอบ 0.5% อยู่ที่ 1.25% ทํา
ให้ สว่ นต่างดอกเบี ้ยนโยบายสหรัฐกับไทยแคบลง 2.)มุมมองของตลาดคาดว่าดอกเบี ้ยจะปรับลงเห็นได้
จาก (Bond Yield) อายุ 1 ปี ของไทยปรับตัวลดลงต่อ ล่าสุด 0.82%ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ 1%
และ 3.) ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวและสุม่ อาจอาจะเกิด Recession
มาตรการคลัง เริ่ มมีบทบาทมากขึ ้น คือวันศุกร์ นี ้ กระทรวงการคลังเตรี ยมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ซึง่ เน้ นการใส่เงินเข้ าระบบทันที และมาตรการเยียวยาภาคท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อรองรับผลจาก COVID19 ให้ ครม.เศรษฐกิจอนุมตั ิ และจะเสนอ ครม. อนุมตั ิวนั อังคารหน้ า 10 มี.ค. หลักๆคือ กระตุ้นการบริ โภค
วงเงินรวมราว 1 แสนล้ านบาท (ราว 1% ของ GDP) แบ่งเป็ น
 อัดฉีดเงินกระตุ้นการบริ โภค 1000-2000 บาท/คน ให้ กบั ประชาชนราว 14.6 ล้ านคน หลักๆคือ ผู้
มีรายได้ น้อย,อาชีพอิสระ เกษตรกร ผ่านระบบพร้ อมเพย์ และอาจะใช้ ระยะเวลาการแจก 2-3
เดือน มิ.ย.-ก.ค. คาดใช้ เงินรวมทังหมด
้
1 แสนล้ านบาท
 โครงการ "กิน พัก เที่ยว" กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ คือ แจกเงินทุน 1,000 บาท/คน ผ่าน
Application ธนาคารกรุงไทย “เป๋ าตัง” โดยจะต้ องลงทะเบียนแย่งสิทธิ์ราว 5 ล้ านคน คาดใช้
วงเงินรวมราว 5,000 ล้ านบาท โดยมาตรการนี ้คาดคล้ ายๆกับ มาตรการชิมช็อปใช้ ที่เคยเกิดขึ ้น
ในช่วงปลายปี 2562
นอกจากนี ้ยังมีมาตรอื่น อาทิ มาตรการภาษี คือ ผู้ประกอบการให้ สามารถจ้ างลูกจ้ างต่อ: นําค่าใช้ จ่ายจาก
การจ้ างงานมาหักค่าใช้ จ่ายสําหรับคํานวณภาษีได้ มากกว่า 1 เท่า และ มาตรการช่วยเหลือ SME: สินเชื่อ
ดอกเบี ้ยตํ่า (Soft loan) เป็ นต้ น
โดยรวมมาตรการกระตุ้นทีร่ ั ฐออกมาดังกล่ าวจะเห็นได้ ว่ามุ่งเน้ นไปทีก่ ระตุ้นกําลังซื้อการบริโภค
ซึง่ จะเป็ นผลบวกต่ อหุ้นค้ าปลีกโดยตรง ASPS เลือก CPALL(FV@B 91) และ JMART(FV@B 11.6)
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ปรับเกณฑ์ SSF ตาม LTF ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญช่วยหนุนตลาด
ฝ่ ายวิจยั ฯ ASPS ประเมินในปี นี ้ SET Index ปรับฐานแรงกว่า 12.7%ytd ลดลงมากสุดเป็ นอันดับต้ นๆของ
ตลาดหุ้นทัว่ โลก เนื่องจากตลาดหุ้นเจอปั จจัยรุมเร้ ามากมาย โดยเฉพาะ COVID-19 และยังขาดเม็ดเงิน
LTF ที่คอยหนุนเวลาตลาดหุ้นปรับฐาน นอกจากนี ้ยังเผชิญกับแรงขายจากเม็ดเงินลงทุน LTF ที่ซื ้อสะสมมา
เริ่ มตังแต่
้ ปี 2547- 58 ซึง่ ครบกําหนดอายุแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ขายกว่า 1.4 แสนล้ านบาท (คิดตามมูลค่าตลาด
ณ สิ ้นปี 2562) ที่ถือครองโดยกลุม่ นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว แต่ก็พร้ อมที่จะขายออกมา หาก
ปั จจัยแวดล้ อมทางการลงทุนไม่เอื ้ออํานวย
แจกแจงยอดเงินสะสมของนักลงทุนที่ครบกําหนด LTF

ทีม่ า: SEC, ฝ่ ายวิ จย
ั

ASPS

และหากดูข้อมูลล่าสุด พบว่า ผู้ซื ้อ LTFกลุม่ นี ้ได้ ขาย LTF ออกมาแล้ วในช่วง 2 เดือน แรกของปี 5.2 หมื่น
ล้ านบาท (เดือน ม.ค. 63 ขาย 1.36 หมื่นล้ านบาท เดือน ก.พ. 63 ขายหนักถึง 3.9 หมืน่ ล้ านบาท) ดังนันยั
้ ง
เหลือเม็ดเงิน LTF ที่พร้ อมขายได้ อีก 8.7 หมื่นล้ านบาท ถือเป็ นความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อตลาด
ตารางเปรี ยบเทียบเม็ดเงินคงเหลือในระบบของกองทุน LTF
เดื อน
ยอดขายสุ ทธิ (หมื่ นล้ านบาท) เม็ ดเงิ นคงเหลื อ(หมื่ นล้ านบาท)
ณ สิ ้น ธ.ค.62

-

14.0

ม.ค.63

-1.4

12.6

ก.พ.63

-3.9

8.7
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อย่างไรก็ตามทางภาครัฐได้ เล็งเห็นปั ญหาดังกล่าว จึงปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุน SSF ให้
เป็ นอย่าง LTF ไปก่อน เพื่อช่วยหนุนตลาดหุ้น แต่ต้องดูรายละเอียดในการปรับเปลีย่ นอีกที่
ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่า รัฐบาลจะพยุงตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ต้ องเปลี่ยนลักษณะกองทุน SSF ซึง่ มี 2
ปั จจัยหลัก ดังนี ้
1. เพิ่มวงเงิน คือ เพิ่มวงเงิน SSF ที่สามารถซื ้อได้ 2 แสนบาทต่อปี ให้ กลับมาซื ้อได้ 5 แสนบาทต่อ
ปี และให้ ดีกว่านันคื
้ อแยกวงเงินออกจากกองทุน RMF ทําให้ นกั ลงทุนสามารถซื ้อกองทุนเพื่อ
ประหนัดภาษีได้ 1 ล้ านบาทต่อปี

Market Talk
Investment Strategy | Research Division
เปรี ยบเทียบวงเงินเพื่อประหยัดภาษีจากการซือ้ กองทุนในแบบเก่ า กับแบบใหม่

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

2. ลดระยะเวลาถือครอง จากปั จจุบนั ที่ถือครองอย่างน้ อย 10 ปี (นับจากวันที่ซื ้อ) ลดกลับไปใช้
นโยบายแบบ LTF เดิม คือ การถือครอง 7 ปี ปฎิทิน
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาถือครอง LTF จาก 5 ปี เป็ น 7 ปี ปฏิทนิ

ทีม่ า : ฝ่ ายวิ จยั ASPS

สรุ ปคือ การปรั บนโยบาย SSF ให้ เป็ น แบบ LTF ถือเป็ น Sentiment และช่ วยพยุงตลาดได้ ดี
เนื่องจากความกังวลต่ อแรงขาย LTF ก้ อนเดิมลดลง และทําให้ เม็ดเงินจากกองทุน SSF ก้ อนใหม่
เข้ ามาช่ วยหนุนตลาดได้ มีประสิทธิภาพมากขึน้

ราคาหุ้น AOT ที่เผชิญข่าวลบรับข่าวลดค่าขึ้นลง จอดเครื่องบิน เป็นโอกาสเข้าซื้อลงทุนระยะยาว
รมว. คมนาคม เปิ ดเผยภายหลังหารื อกับผู้แทนสายการบินในประเทศไทย เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือสาย
การบินในประเทศ เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยจะให้ AOT และกรมท่าอากาศ
ยาน ปรับลดค่าธรรมเนียมการลงจอดและค่าจอดเครื่ องบินในทุกสนามบินลง 50% ประเทศเสี่ยงติดเชื ้อ
COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63 ซึง่ จะเสนอเรื่อง
ต่อที่ประชุม ครม.วันที่ 6 มี.ค. นี ้
ภาพรวมประเมินผลกระทบต่อ AOT จํากัด เนื่องจากรายได้ คา่ ธรรมเนียมขึ ้น ลงจอดไม่ใช่รายได้ หลักของ
บริ ษัท มีสดั ส่วนราว 11.8% ของรายได้ รวม โดยมีเที่ยวบินต่างประเทศราว 75% และในประเทศราว 25%
หากตังสมมติ
้
ฐานประเมินสัดส่วนเที่ยวบินจาก 9 ประเทศที่เสีย่ งติดเชื ้อ COVID-19 ตามจํานวน
นักท่องเที่ยว (ญี่ปน,
ุ่ เยอรมนี, เกาหลีใต้ , จีน, มาเก๊ า, ฮ่องกง, ไต้ หวัน, ฝรั่งเศส, สิงคโปร์ , อิตาลี และอิหร่าน)
จะอยูท่ ี่ราว 48% เท่ากับ หากลดค่าธรรมเนียมลง 50% และมีผล 9 เดือน ประเมินจะกระทบรายได้ AOT
ราว 3.3% ส่วนผลกระทบต่อกําไรจะอยูท่ ี่ 700-800 ล้ านบาท หรือราว 3.8% ของกําไร ประกอบกับ เป็ น
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ผลกระทบทีเ่ กิดขึ ้นครัง้ เดียว จึงแทบไม่กระทบต่อมูลค่าพื ้นฐานที่ 75.8 บาท โดยประเมินราคาหุ้นที่ตอบรับ
เชิงลบเป็ นจุดที่ควรกลับเข้ าสะสมลงทุนยาว
ส่วนสายการบิน คาดว่าจะได้ ประโยชน์ไม่มาก โดยเฉพาะในกลุม่ สายการบินที่บินระยะใกล้ จะได้ ประโยชน์
เฉพาะในส่วนเส้ นทางบิน จีน, ฮ่องกง มาเก๊ า และสิงคโปร์ เท่านัน้ โดยมี AAV เป็ นผู้มีสดั ส่วนรายได้ จาก
เส้ นทางดังกล่าวมากสุด ประเมินราว 30%-35% ส่วน BA คาดว่าได้ ประโยชน์จํากัด เนื่องจากมีเส้ นทางบิน
จีนตํ่ากว่า 5% และปั จจุบนั ยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ ว จึงเหลือเพียงเส้ นทางสิงคโปร์ ขณะที่ THAI คาดว่าจะได้
ประโยชน์มากสุด เพราะมีเส้ นทางครอบคลุมทุกประเทศเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลบวกที่ทกุ สายการบิน
ได้ ยงั ตํ่ากว่าผลกระทบจากปริ มาณผู้ใช้ บริ การลดลง จึงยังให้ หลีกเลีย่ งลงทุนทุกสายการบิน

JMART พื้นฐานแกร่ง สวนทางราคาหุ้นปรับฐานลงมาก
ข้ อมูลล่าสุดที่ฝ่ายวิจยั ได้ จาก JMART เชื่อว่าพื ้นฐานธุรกิจยังแข็งแกร่งมาก และสามารถคาดหวังกําไรสุทธิ
ปี 2563 ขึ ้นทําระดับสูงสุดต่อเนื่องจากปี 2562 ได้ แรงขับเคลือ่ นจะมาจาก JMT ที่มีแผนซื ้อหนี ้เข้ ามา
บริ หาร ภายใต้ เป้าหมายซื ้อหนี ้ด้ วยงบลงทุนเพิ่มอีก 4.5-6.0 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเกือบเท่าตัวจากปี 2562
ซึง่ คาดว่าช่วยให้ พอร์ ตติดตามหนี ้ขยายตัวอีกไม่ตํ่ากว่า 30% ยังสอดคล้ องฝ่ ายวิจยั คาดกําไร JMT ปี 2563
เติบโต 21.4% ส่วน J คาดว่ายังรักษากําไรต่อเนื่อง เพราะยังเหลือคอนโด Newera อีก 50% พร้ อมโอนในปี
นี ้ ขณะทีอ่ ีกธุรกิจที่จะหนุน คือธุรกิจจําหน่ายมือถือ (J Mobile) ซึง่ คาดว่าจะได้ ประโยชน์จากการเข้ าสูย่ คุ
5G เร็วกว่าคาดไว้ โดยในประมาณการที่ยงั ไม่รวมผลบวกเอาไว้ โดยสถานะปั จจุบนั ผู้ประกอบการมีคลื่น
5G พร้ อม ขณะที่ทกุ รายประกาศความพร้ อมการลงทุนแล้ วแล้ ว โดย JMART อยู่ในจุดที่ดี เนื่องจากเป็ น
พันธมิตรกับ ADVANC ผู้ที่ศกั ยภาพดีสดุ ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายเครื่ อง 5G และอุปกรณ์เสริ ม+
Gadgets ที่จะมีบทบาทมากขึ ้นในยุค 5G หนุนทังราคาขายเฉลี
้
่ยต่อเครื่ องและกําไรจากการขาย ซึง่ เชื่อว่า
Upside ดังกล่าวน่าจะช่วยชดเชยธุรกิจการเงิน (SINGER (ถือหุ้น 30.3% และ J Fintech) ที่มีความเสี่ยง
คุณภาพหนี ้ จากผลกระทบ COVID-19 และการปรับใช้ มาตรฐานบัญชี IFRS-9 ที่อาจส่งผลให้ ตอ่ ระดับการ
ตังสํ
้ ารอง
ภายหลังปรับปรุงสมมติฐานใหม่ให้ สอดคล้ องสถานการณ์ปัจจุบนั คือ รวมผลบวก 5G, ปรับเพิ่มระดับการ
้ ารอง J Fintech และลดเป้าหมายสินเชื่อจากนโยบายเน้ นควบคุมคุณภาพลูกหนี ้ ภาพรวมยังได้
ตังสํ
ประมาณการกําไรปี 2563ใกล้ เคียงเดิมที่ 603 ล้ านบาท เติบโต 13% สวนทางราคาหุ้น YTD ที่ปรับตัวลดลง
หนักถึง 14% จนมีคา่ PER’63 ตํ่าเพียง 10.8 เท่า ขณะที่มลู ค่าพื ้นฐานอิง Sun of the part จากทุกธุรกิจที่
11.6 บาทยังมี Upside เปิ ดกว้ าง รวมถึงสามารถคาดหวัง Yield เกินปี ละ 6% จึงยังให้ คําแนะนํา ซื ้อ ทังนี
้ ้
ปั นผล 2H62 อยูท่ ี่ 0.24 บาท ให้ Yield 3.3% ขึ ้น XD 21 เม.ย.
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